
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 3) माकादमु, रामछेाप, माघ १० गते, २०७६ साि (संख्या १६ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

यवुा िशित पि ुववकास काययक्रम कायायन्वयन काययववलि, २०७६  
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प्रस्तावनााः 
 यवुा िशित व्यवसावयक गाई, भैसी, बाख्रा प्रवर्द्यन काययक्रमको िक्ष्य रहेको 
हुाँदा उक्त यवुा िशित  व्यवसावयक पिपुािन प्रवर्द्यन काययक्रम संचािन गरेर 
ग्रालमण िेत्रको वदेैशिक रोजगारी मालथको बढ्दो लनभयरता कम गनय र व्वसावयक 
पिपुािनको माध्यमबाट स्वरोजगार लसजयना गरी यवुा जनिशक्तको ववदेि 
पिायनिाई लनरुत्सावहत गनय तथा दूि र मास ु उत्पादनमा आत्मालनभयर हुन 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाबाट "यवुा िशित पि ु ववकास काययक्रम कायायन्वयन 
काययववलि, २०७६" तयार गरी िाग ुगररएको छ। 

 

पररच्छेद १ 
१. संिप्त नाम र प्रारम्भाः 

क) यो काययववलिको नाम "यवुा िशित पि ुववकास काययक्रम कायायन्यन 
काययववलि, २०७६" रहनेछ। 

ख) यो काययववलि खााँडादेवी गाउाँपालिका गाउाँकाययपालिकाको बैठकिे 
स्वीकृत भएको लमलतबाट प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,  

क) "गाउाँपालिका" भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिका भने्न बझु्न ुपदयछ। 

ख) "िाखा" भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको पि ुसेवा िाखा भने्न बझु्न ु
पदयछ। 

ग) "पि"ु भन्नािे आयाआजयनका िालग पालिने गााँई, भैसी, बाख्रा, बंगरु 
आददिाई बझु्नपुछय। 

घ) "यवुा िशित काययक्रम" भन्नािे यवुाहरुिाइ कृवष िेत्रमा आकवषयत 
गनय प्रववलि, तालिम तथा व्यवसावयक पि ुउत्पादन गाई, भैसी, बंगरु, 
बाख्रा आदद प्रवर्द्यन काययक्रम भने्न बझु्नपुदयछ। 
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ङ) " यवुा" भन्नािे यवुा िशित काययक्रम संचािन गनय चावहने १८ देशख 
४० वषय सम्मको नेपािी नागररक भने्न बझु्नपुदयछ। 

 

३. काययक्रमको उद्दशे्याः 
यस यवुा िशित काययक्रमको उदे्दश्य देहाय बमोशजम हनेुछ्न ्

क) गाई, भैसी, बाख्रा, बंगरु आदद सम्बन्िी व्यवसाय संचािनको िालग 
आवश्यक पने प्रववलि तथा प्रलतस्पिी अनदुान प्रदान गने। 

ख) व्यवसावयक पिपुािन प्रववलिहरु कृषकस्तरमा अनसुरण गराउने। 

ग) स्वदेिमा स्वरोजगारका अवसर लसजयना गरर रोजगारीको िालग यवुा 
ववदेशिने क्रमको न्यलुनकरण गनय सहयोग पय्याउने। 

घ) गाई, भैसी, बाख्रा, बंगरु आदद व्यवसावयकरण दूि र मास ुउत्पादन 
तथा व्यवसावयक पर्द्लतको अविम्बन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
वृवर्द् र आयात प्रलतस्थापन टेवा पयु्याउने। 

ङ) यवुाहरुिाई आयाजयनमा टेवा पयु्याउने कृषक पररवारको शजवनस्तरमा 
सिुार ल्याउन सहयोग पयु्याउने 

च) यस गाउाँपालिकािाई पिपुन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मालनभयर बनाउने। 

 

पररच्छेद २ 
यवुा िशित वविेष पिउुत्पादनमा काययक्रम  

४. काययक्रम संचािन हनेु िते्रहरुाः 
१) यस काययक्रमको छनौट र सञ्चािन कायायियिे काययववलि अनसुार 

गनुयपनेछ। 

२) काययक्रम सञ्चािन गाउाँपालिकाको नौ(९) वडाहरुमा हनेुछ। 

५. िशित वगयाः सकृय मानव संसािनको रुपमा रहेको १८ देशख ४० वषय 
उमेरका पिपुािनमा संिग्न वा सो व्यवसाय िरुु गनय चाहने स्थालनय 
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तह वा नेपाि सरकारमा लनयामाअनसुार दताय भएका लनशज 
फामय/समूह/सलमलत सहकारीमा आवर्द् कृषकहरु यस काययक्रमको 
प्राथलमकतामा पनेछन। 

६.  व्यवसावयक पिपुािन फामयाः यस काययक्रम अन्तगयत देहायअनसुारका 
पिपुािन फामय रहनेछन ्

क) गाई, भैसी फामय काययक्रम प्रयोजनको िालग न्यनु्तम ५ वटा माउ 
गाई, भैसी पािन गरररहेको वा सो संख्यामा गरी व्यवसाय िरुु गने 
फामयहरुिाई साना व्यवसावयक गाई वा भैसी फामय मालनने छ 

ख) बाख्रा फामय काययक्रम प्रयोजनका िालग न्यनुतम १० वटा प्रजननयोग्य 
माउ बाख्रापािन गरररहेको वा सो संख्यामा बाख्रापािन गरी व्यवसाय 
िरुु गने फामयहरुिाई व्यवसावयक बाख्रा फामय मालनने छ। 

ग) बंगरु फामय काययक्रमको प्रयोजनका िालग न्यनुतम ५ वटा प्रजनन ्
(भनुी माउ) बंगरुपािन गरररहेको वा सो संख्यामा बंगरुपािन गरी 
व्यवसाय िरुु फामय मालनने छ।  

७. काययक्रमबाट उपिब्ि गराईने अनदुान रकमाः पिपुन्छी तफय  यवुा िशित 
व्यवसावयक गाई, भैसी, बाख्रा, बंगरु प्रवर्द्यन खचय शिषयक भएअनसुार 
हनेुछ। 

क)    यस कायायक्रमबाट उपिब्ि हनेु अनदुान सहयोग िागत 
साझदेारीमा(५०:५० अनपुात) सहयोग अनदुान रकम प्रलतफिको 
आिारमा उपिब्ि हनेुछ।  

ख) गाई, भैसी, बाख्रा, बंगरु फामय स्थापना वा सदुृविकरणका िालग गाई, 
भैसी, बाख्रा, बंगरु पािन गनय बविमा अनदुान रकम पचास प्रलतित 
वा प्रलत स्कीम बविमा रु.२ िाख(दईु िाख मात्र) र कृषक स्वयंिे 
अनदुानको पचास प्रलतितिे िगानी गरी कायययोजना पेि गनुयपनेछ।  
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८. अनदुान यस काययक्रमबाट उपिब्ि हनेु रकम व्यवसायीहरु उन्नत 
नस्िका पि ुखररद रकम उपयोग तथा सम्बशन्ित पिकुो गोठ वा खोर, लनमायण 
वा सिुार, जैववक सरुिाको िालग फेशन्सङ, लडवपङ्ग टयाङ्क वक्रयाकिापहरु 
उपयोग गनय सक्नेछन ्तर यो रकमबाट पिकुो दाना, औषलि, खलनजपदाथय 
िगाएतका खपत साम्रागीहरु खररद गनय पाईने छैन। 

 
पररच्छेद ४ 

काययक्रम सञ्चािन 
९. छनौट सलमलताः खााँडादेवी गाउाँपालिकामा गठन गररएको कृवष ववकास 

सलमलत वा आलथयक ववकास सलमलत र्द्ारा छौनोट कायय सम्पन्न गररन्छ। 

१०. छनौट सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः छनौट सलमलतको 
काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनेुछाः 
क) प्रकाशित सचुना अनसुार प्राप्त लनवेदनका आिारमा िाभग्राहीको 

प्राथलमकीकरण गने,  

ख) िाभग्राहीको छनौट गने 

ग) काययक्रम सम्झौता गरी कायायन्वयनकको चरण िैजाने 

११. यवुा िशित व्यवसावयक प्रवर्द्न काययक्रमक सञ्चािन प्रकृया 
देहाय बमोशजम हनेुछ 

क) प्रस्ताव आव्हानाः व्यवसावयक गाई, भैसी, बाख्रा बंगरु फामय स्थापना 
वा सदृृविकरणका िालग काययक्रम िाखामा प्रस्ताव आव्हान गररनेछ। 
प्रस्ताव आव्हानको सचुना अनसुचुी-१ बमोशजम र अनदुान सहयोग 
प्राप्त गनयको िालग ददईने पत्र तथा संशिप्त कायययोजना प्रस्ताव क्रमिाः 
अनसुचुी -३ वा ३(क) वा ३ (ख)  

ख) प्रस्ताव मलु्याङ्कन तथा छनौटाः खण्ड (क) को आवहान बमोशजम पेि 
हनु आएका प्रस्तावहरुिाई खण्ड (ग) अनसुारको गठन हनेु मलु्याङ्कन 
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तथा कृवष ववकास सलमलतिे अनसुशुच -५ वा ५(क) वा ५(ख) अनसुार 
मलु्याङ्कन वफल्ड प्रामाशणकरण गनेछ।  

१२. छनौट भएका व्यवसायी संग सम्झौतााः िाखार्द्ारा छनौट गररएका 
प्रस्तावहरुिाई अनसुशुच ४ बमोशजमको ददपशिय सम्झौता गराईने छ। 

१३. छनौट भएका प्रस्तावकको सम्झौता गने दावयत्वाः छनौट 
सलमलतकमा पेि भई स्वीकृत प्रस्तावहरुका प्रस्तावकिाई अनदुान प्रदान 
गनय िालग अनसूुशच -४ बमोशजम सम्झौता गने दावयत्व सम्बशन्ित िाखाको 
हनेुछ।  

१४. छनौट भएका व्यवसायीिाई रकम उपिब्ि गराउने तररकााः एकै  
वकस्ता कायययोजना अनसुार सम्पन्न भएपलछ र स्थिगत प्राववलिक अनगुमन 
पश्चात काययसम्पन्न भएको लसफाररस सम्बशन्ित लनकायबाट प्राप्त भएपलछ 
अनदुानग्राही वा फामयको खातामा अनदुान रकम उपिब्ि गराईने छ।  

 
पररच्छेद ५ 

ववववि 
१५. अनगुमन तथा मलु्याङ्गन  

१) संचालित काययक्रमको अनगुमन, मलु्यााँङ्कन गाउाँपालिका, वडा 
कायायिय, पि ुववकास िाखािे गनय सक्नेछ।  

१६. लनदेिन ददन सक्ने काययक्रम सम्बन्िमा खााँडादेवी गाउाँपालिकािे 
, पि ुसेवा िाखािे आवश्यकता अनसुार लनदेिन ददन सक्नेछ 

१७. ववमााः पिपुािन फामयहरुिे हरेक यवुा िशित अन्तगयत अलनवायय 
ववमा गराउन ुपनेछ।  

१८. कावायहीको व्यवस्थााः प्रस्ताव स्वीकृत भएका यवुा कृषकहरुिे 
शस्कम र सम्झौता अनसुार काययक्रम सम्पन्न नगरी प्राप्त अनदुानिाई 
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दरुुपयोग गरेको पाईएमा प्रचलित ऐन, लनयम तथा काननु वमोशजम 
कारवाही गरी सरकारी रकम असिु उपर गररनेछ।  

१९. प्रचलित काननु िाग ुहनेुाः यवुा िशित काययक्रम कायायन्वयनको 
सम्बन्िमा प्रचलित कानूनमा उल्िेख भएकोमा सोही बमोशजम तथा 
उल्िेख नभएको काययक्रमको सम्बन्िमा यसै काययववलि बमोशजम 
कायायन्वयन हनेुछ। 

२०. काययववलि संिोिन तथा पररमाजयनाः स्थालनय सरकार, खााँडादेवी 
गाउाँपालिका गाउाँकाययपालिकाबाट यस काययववलिमा आवश्यक पररमाजयन 
एवं संिोिन गनय सवकनेछ। 
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अनसूुची-१ 
अनदुानको िालग प्रस्ताव आव्वान सम्बन्िी सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशित लमलताः..../../.. गते  
यस खाडााँदेवी गाउाँपालिका को आ.व. ../... को वावषयक स्वीकृत यवुा िशित 
काययक्रम अनसुार यवुाहरुिाई सहकाययमा पिपुन्छी पािनको माध्यमबाट 
स्वरोजगार प्रबर्द्यन गने हदुााँ नयााँ फामय स्थापना/भईरहेको  फामय सदुृविकरणका 
िालग यस गाउाँपालिका वसोबास गरेको ईच्छुक १८ देशख ४० वषय उमेरको 
यवुायवुतीबाट लनम्न अनसुार हनेु गरी प्रस्ताव पेि गनयका िालग यो सूचना 
प्रकाशित गररएको छ।साथै ररत नपगुी दताय भएका प्रस्तावहरु छनौट प्रवक्रयामा 
समावेि गररने छैन। 

१) उन्नत नस्िका पि ुखररद तथा सम्बशन्ित पिकुो गोठ,खोर, लनमायण वा 
सिुार, जैववक सरुिाको िालग फेशन्सङ, लडवपङ्ग टयाङ्ग आवश्यक 
उपकरण/सामग्री खररद िुवालनमा उपयोग गनय सक्नेछ। 

२) प्रस्तावकिे कशम्तमा अनदुान रकमको पचास प्रलतित स्वयं िगानी गने 
गरी कायय योजना पेि गनुयपनेछ। 

३) कुनै पलन सरकारी लनकायबाट ववगत दईु वषय लभत्र रु. ५०,०००|०० 
(पच्चास हजार) मालथ वस्तगुत तथा नगद अनदुान प्राप्त गरी कायय 
सन्तोषजनक नभएको फामय छनौट प्रवक्रयामा समावेि गररने छैन। 

४) आवेदन साथ तपलसि अनसुारका कागजातहरु संिग्न गनय यसै सूचनार्द्ारा 
जानकारी गराईन्छ। 

तपशिि 

१) अनसूुची २ बमोशजम तोवकयको िााँचा अनसुारको लनवेदन फाराम, 

२) अनसूुची ३(क) वा ३ (ख)वा ३ (ग) बमोशजम तोवकएको िााँचा 
अनसुारको संशिप्त कायययोजना,  

३) नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी, 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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४) कृषक समहु/सलमलत/सहकारी/फामय दताय भएको प्रमाण-पत्रको 
प्रलतलिवप, 

५) घााँस ववकासका िालग भाडामा जग्गा लिएको भए सम्झौताको 
प्रलतलिवप, 

६) व्यवसाय संचािन गनयको िालग सम्बशन्ित वडाको लसफाररस पत्र, 

७) लिजमा लिएको जग्गाको हकमा ५ वषयको कारारनामा सवहत 
वर्द्पिीय सम्झौता, 

                                                                            
 प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची-२ 
यवुा िशित काययक्रममा अनदुान सहयोग प्राप्त गनयको िालग ददईने 

आवेदन पत्र 

                                                          
लमलताः 

श्रीमान ्िाखा प्रमखु ज्य,ु 
पिपुन्छी सेवा िाखा 
माकादमु, रामेछाप 

ववषयाः यवुा िशित अनदुान काययक्रम उपिब्ि गराई ददने बारे। 
महोदय, 
    उपरोक्त ववषयमा यस िाखाको लमलत ..../../.. गते प्रकाशित सूचना अनसुार 
दरखास्त माग भए बमोशजम यवुा िशित काययक्रममा सहभागी हनेु चाहाना 
भएकोिे तपलसि अनसुारका कागजातहरु यसै लनवेदन साथ संिग्न राशख लनवेदन 
पेि गदयछु। अनदुान सहयोग प्राप्त भएमा लनिायररत प्रकृया अनसुार सम्बशन्ित 
गाउाँपालिका लभतै्र रही कायय गने प्रलतबर्द्ता समेत जाहेर गररएको व्यहोरा 
जानकारीको िालग अनरुोि गदयछु। 

तपशिि 
१. अनसूुची २ बमोशजम तोवकयको िााँचा अनसुारको लनवेदन फाराम  

२. २.अनसूुची ३(क) वा ३ (ख)वा ३ (ग) बमोशजम तोवकएको िााँचा 
अनसुारको संशिप्त कायययोजना,  

३. नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी, 
४. कृषक समहु/सलमलत/सहकारी/फामय दताय भएको प्रमाण-पत्रको 

प्रलतलिवप, 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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५. घााँस ववकासका िालग भाडामा जग्गा लिएको भए सम्झौताको प्रलतलिवप, 

६. व्यवसाय संचािन गनयको िालग सम्बशन्ित वडाको लसफाररस पत्र, 

७. लिजमा लिएको जग्गाको हकमा ५ वषयको कारारनामा सवहत वर्द्पिीय 
सम्झौता, 

 

 

               लनवेदको नामाः 
                    दस्तखताः 
                फामयको नामाः 
                     ठेगानााः 
               सस्थाको छापाः 

  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची-३(क) 
यवुा िशित काययक्रम अविारणाको संशिप्त व्यवसावयक कायययोजना 

यवुा िशित व्यवसावयक गाई,भैसी पािन काययक्रम 
फामयको नामाः 
ठेगानााः                      वडा नाः                    गाउाँ/टोिाः 
गाई/भैसी पािन गररने स्थानाः 
यवुा/साझदेारी व्यवसावयक गाई, भैसी पािनमा संचािन गररने कायय वववरणाः 
क्र.स संचािन गररने 

वक्रयाकिाप 
अपेशित 
अनदुान 
सहयोग(रु) 

लनशज 
िगालन 
(रु.) 

जम्मा 
िगालन(रु) 

     

     

     

 
यवुा/पि ुउत्पादन व्यावसायीक कायय गने व्यावसायीिे अनदुान रकम  स्वयं 
व्यहोने गरर प्रस्ताववत योजनामा समावेस गनुयपने छ। 
गाई,भैसी पािन गरेको भए, ववगत कलत वषय देशख गाई, भैसीपािन लनरन्तर 
गरररहेको ? वषय................ मवहना.......................... 
गाई वा भैसीको जाताः 
गाई वा भैसीको संख्यााः 
गाई वा भैसीपािन पर्द्लताः 
घााँसको वकलसमाः 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड ३) संख्या १६ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७६।१०।१० 

13 
 

घााँस खेती गरेको वा गररने िेत्रफिाः 
घााँसको वकलसमाः 
डािेघााँसको वकलसम र संख्यााः 

व्यवसायको िालग श्रमको व्यवस्थापनाः  
क)पाररवाररकाः             मवहिा संख्यााः          परुुष संख्यााः 
 ख)बावहरबाटाः               मवहिा संख्यााः          परुुष संख्यााः 
 ग) जम्मााः                 मवहिा संख्यााः            परुुष संख्यााः 

उत्पाददत वस्तकुो बजाराः 

अपेशित वावषयक प्रलतफिाः 

फामयको सञ्चािनको तफय बाट सवह गनेकोाः 
नामाः                                                           संस्थाको 
छापाः 
पदाः                                                            लमलताः 
दस्तखताः   

 
 
 
  
 
 
 
 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची-३(ख) 
यवुा िशित काययक्रम अविारणाको संशिप्त व्यवसावयक कायययोजना  

१) फामयको पररचयाः 
२) उदे्दश्यहरुाः 
३) बाख्रापािन व्यवसायमा अनभुवाः 
४) व्यवसाय संचािन गररने स्थानको संशिप्त वववरणाः 
५) व्यवसाय संचािनका िालग रहेका पवायिाराः 
६) सहकाययमा संचािन गररने प्रस्ताववत कायय वववरणाः 

 

क्र.स संचािन गररने 
वक्रयाकिाप 

अपेशित 
अनदुान 
सहयोग 
(रु.) 

लनजी 
िगानी(रु.) 

जम्मा 
िगानी(रु.) 

१.     

२.     

३.     

 

नोटाः सहकाययमा बाख्रा पािन गने 
व्यवसायी/फामय/सहकारी/समहु/सलमलत िे जम्मा िगानीको न्यनुतम 
पचास प्रलतित रकम स्वयमिे बेहोने गरी प्रस्ताववत योजनामा समावेस 
गनुयपने छ। 

७) उत्पाददत वस्तकुो वजार योजनााः 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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८) बाख्रापािन गरेको भए, ववगत वषय देशख बाख्रापािन लनरन्तर गरररहेको? 

वषय........ मवहना...... 
९) अपेशित वावषयक प्रलतफिाः 
१०) बाख्रापािन जातहरुाः 
११) बाख्राको संख्यााः                     माउको संख्यााः           

पाठापाठीको संख्यााः             थमुाको संख्यााः 
१२) डािेघााँस वा घााँस खेती गरेको वा गररने िेत्रफिाः 
१३) डािेघााँस वा घााँसको वकलसमाः 
१४) प्रस्ताव पेि गनेाः 
१५) फमयको नामाः 
१६) ठेगानााः                       गाउ/टोिाः                  

वडा नाः  

१७) बाख्रापािन गररने स्थानाः 
१८) फामयको तफय बाट सवह गनेकोाः 

        नामाः                                                
सस्थाको छापाः 
        पदाः                               लमलताः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची-३(ग) 
यवुा िशित काययक्रम अविारणाको संशिप्त व्यवसावयक कायययोजना 

यवुा िशित व्यावसावयक बंगरुपािन काययक्रम 

 

कृषकको नामाः 
सम्पकय  नम्बराः 
ठेगानााः                       वडा नाः                                       
गाउाँ/टोिाः  

सञ्चािन गररने स्थानाः 
फामयमा संचािन गररने प्रस्ताववत कायय वववरणाः 
 

                      

क्र.स संचािन 
गररने 
वक्रयाकिाप 

अपेशित 
अनदुान 
सहयोग(रु.) 

लनशज 
िगानी(रु.) 

जम्मा 
िगानी(रु.) 

     

     

     

 
नोटाः सहकाययमा बाख्रा पािन गने 
व्यवसायी/फामय/सहकारी/समहु/सलमलत िे जम्मा िगानीको न्यनुतम 
खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



खण्ड ३) संख्या १६ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७६।१०।१० 

17 
 

पचास प्रलतित रकम स्वयमिे बेहोने गरी प्रस्ताववत योजनामा समावेस 
गनुयपने छ। 

बगुंरको जाताः 
बगुंरको संख्यााः                  माउको संख्यााः             
प्रजन्न भािेको संख्यााः               पाठापादठको संख्यााः 
बगुंर पािनको अवस्थााः क) परम्परागत               
ख)सिुाररएको                 ग)आिलुनक 

व्यवसायको िालग श्रमको व्यवस्थापनाःक) पाररवाररक        
ख)बावहरबाट               ग)दवु ै

उत्पाददत वस्तकुो बजार योजनााः 
अपेशित वावषयक प्रलतफिाः 
फामयको तफय बाट सवह गनेाः 
नामाः                                सस्थाको नामाः 
दस्तखताः                             सस्थाको छापाः 
लमलताः        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                                                                                

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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अनसूुची ४ 
 सम्झौता पत्राः 

खााँडादेवी गाउाँपालिका पिपुिी सेवा िाखा माफय त संचािन गररने आ.व  
७७/७८ को स्वीकृत काययक्रम यवुा िशित काययक्रम संचािन गनय 
गाउाँपालिका पिपुशिं सेवा िाखा(यस भन्दा पछाडी पवहिो पि 
भलनने),ववशिष्टाको आिारमा छनौट भएका कृषक/श्री/सशु्री/श्रीमती 
..............................................................(यस भन्दा पछाडी दोश्रो 
पि भलनने) लबच तपलसिका ितयनामाहरु गरी गराई काययक्रम सम्पन्न गनय 
सम्झौता/सहमलत भएको छ।  

१) यस सम्झौतामा उल्िेशखत काम गदाय आउन सक्ने कुनै पलन प्रकृलतक 
प्रकोप तथा अन्य आकशस्मक ववपत पवहिो पि शजम्मेवार हनुे छैन। 

२) दोश्रो पििे पिपुािन व्यवस्थापनको िालग गररने सम्पणुय काययहरुको 
अलभिेख वववरण राखी अद्यावलिक गरररहन ुपने छ।  

३) दोश्रो पििे आफ्नो फामयको गलतववलिको फोटोहरु पवहिो पि समि 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

४) दोश्रो पििे यस काययक्रमको िालग गररएको सम्झौता तथा मापदण्ड 
ववपररत गरेको पाइएमा ववद्यमान काननु बमोशजम कारवाहीको 
भागेदारी हनुपुने छ। 

पवहिो पि                                   दोश्रो पिाः 

खाडादेवी गा.पा तफय बाट                 उद्यमी वा संस्थाको तफय बाट  
नामाः                                      नामाः  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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  मूल्य रू.10।- 

पदाः                                        पदाः 
दस्तखताः                                दस्तखताः 
लमलताः                                    पान नाः 

                                       संस्थाको छापाः 
                                                     
फामयको खाता नाः                                              
                                            औठा छापाः                 
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